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י פל ,דדובו םיוסמ הרקממ רתוי ארוקל
.יללכה תא ףקשמ אוה ותועצמאבש
, תישאר .תוביס המכב ץוענ רומוהה רוקמ
ה וולמ אוה .רפוסה לש דחוימה ונונגס
ר קיעב ,תויחו הנינש יאלמ םייממע םייוטיב
ת וימוק תויצאוטיס ,תינש .רובידה יעטקב
, לאה לא םימויאבו תושירדב היינפ ןוגכ
ם ימימת תומולח וא ,םולכ־אל לע הבירמ
וימה תיפצתה־תדוקנ ,תישילש .רחש־ירסח
ל ש ורופיס תא רבודה רפסמ הנממ תדח
א לא ורוביג תא טטצמ אוה ןיא .רוביגה
ם לועל הרידח ךות ,ישילש ףוגב וילע רבדמ
ל וכיבכ תיפמילוא תיפצת־תדוקנמ ויתובשחמ
ך כ .רוביגה לש ותפשמ םייוטיב ץומיאו
.םילמל תינוריא המינ רפוסה רידחמ
־ ייח רואיתמ םתויח תא םיבאוש םירופיסה
י לב ,ריעה תוטמסב וא רפכב םוימויה

.םתופיל
ם ירצק םירופיס המכל שומש .ט לש ומוגרת
ל ע רמוש םירדא לש וטע־ירפ הליבונלו
ר תוי יכ רמאיי תאז םע .רוקמה לש ומסק
ת יממע הפשב שומישמ םגרתמה עתרנ ידמ
.םירדא לש וז ןוגכ תססותו
ף סוי לש ותריצי לע המדקה הוולתמ ץבוקל
ר ״ד תאמ ,תיברעה תורפסב המוקמו םירדא
.ךמוס ןושש
א רוקל ןה ,הנהמו תיאדכ ץבוקה תאירק
צמה לש ירמחהו ינחורה םמלועב ןיינעתמה
.המשל תורפסה בבוחל ןהו ,םיר

.ח .כ

תניתוכהו רועה
ר וביצל רכומ דלפלפא ןרהא היה הכ דע
, תיביטקפסורטירה הליבונה ןמאכ םיארוקה
ר חאלש הפוריאב םירוקע םידוהי הזכרמבש
ם ייחב זחאיהלו בושל םישקבמה ,המחלמה
ט סינויסרפמיאכ .םרבע תונורכזב םחליהלו

ד לפלפא חילצה ,תינוקאל תיריל ותביתכש
סמב תיתונמאה ותלכי תא חיכוהל המודמכ

/  דבוע םע ;תנותוכהו רועה :רלפלפא ןרהא *
1 ,םעל הירפס 6 6 .םידומע 1971 ;

ת א המלהש תרגסמ ,רצקה רופיסה תרג
ם לועה הלא םירופיסב .ולש יוטיבה תרוצ
. המילב לע דמועכו אוה ךירפ דימת ינוציחה
ל כ .םילועו םיפצ ,וב םיעקוש םירוביגה
ע קר :םינפ ינש ילעב םה תלוזה םע םהיסחי
. יוזה יתבשחמ םלועב וישרשש יתואיצמ
ל בקתמ ,תאז תמועל ,ולש שדחה ןמורה
ר ורב האירקה רמג םע .תגיוסמ תובהלתהב
 רצק רופיס םא יכ ןמור הז ןיא יכ ונל
ה מכמ תאזו ,הקדצהו ךרוצ אלל ךראתהש
:םימעט
־ לפא לש תוטלובה ותביתכ תונוכתמ תחא
ן אכ הכפהו םימדוקה ויצבקב הרכינש ,דלפ
י ומידה אוה ,הלעמב־ןושאר יזכרמ םרוג
. ירופאטימ דעי ויטפשמל שי .הרופאטימהו
ד יחיו־דחא יעצמא יומידה ךפה ןאכ ךא
. םילתפנ שפנ־ייחו תומצועמ תושוחת יוטיבל
ם יישיבג םייומיד לש רובצמ םרענו ךלוה ךכ
ל ש הריהב הטילק לע םידיבכמה תולאשהו

תמ יומידל הפוכת תוקקדזה לשב .הנומתה
 רויצהו ,םימזגומו םיצלואמ םיטפשמ םילבק
: ותרטמ תא איטחמ השחמהל לוכיבכ רתוחה
ם מסל הסינ אוהו ןוסאכ וילא דרי ביבאה"
 רבכ ןמזורג" :וא ,(69) ״הייתשב ונוסא תא
ו ליאו ,(79) ״וינפ תא הפיקה ותנשו ןשי

ה תע ומרז םילמה" ומכ רוגסו קפואמ טפשמ
ם ימעפ רזוחה ,(55) ״תלחוז תומימח ןימב
ת דלות אלא וניא ,תונוש תויצאירווב הברה
ר צקה רופיסה תולובג תא ץורפל ץמאמה
גר תויצאוטיס לש חותיפו הבחרה ידי־לע
.והותב הלועה ץמאמ ,תויש
ב גשל תואיצמה ןמ תעקפומ הנומתה םיתעל
־ ורט דמוע ידוה ןהוככ" :השועמ יטנמור
, הלעמ יפלכ תוטושפ וידיו [אפורה] יקסנוכ
. (75) ״ןתופיקש אולמב זא ואריי ויתועבצא
, ןכמ־רחאל ףאו ןכל־םדוק עיפוה הז רויצ
ה מוד .עיפוה ןבל שובלב שיא") 95 ׳עב
ודגב תכלוהה ןושלה .("וישובלב ןהוכל היה
י מוימויה דמעמה תא תמלוה הניא תול
־ כדמהו תימשגה ןתייווה תראותמ) רופאה
 רותב הוקתב תוכחמה תורקע םישנ לש תכד
ת יטתאפו תיגיגח העונתב .(םישנ־אפור לצא
י בג לע ,עובשב םעפו" :הנומתה תטטרושמ
ידוה ןהוככ .תולמעתה יליגרת ,תואלצחמ
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. הלעמ יפלכ תוטושפ וידיו יקסנוכורט דמוע
ם ישנהו .ןתופיקש אולמב זא ואריי ויתועבצא
. גליע ךויח והשמב ןלובריס ךותמ תויושמכ
ל ע םיילענ אלב ,רשע העשב ,עובשב םעפ
ת ועונתה לכו .תובוטרה תואלצחמה יבג
־ תליפנ וזיא .המאתה־יא ןימל תודכלתמ
. ול ודבא ויתועונתש דבכ ףוג לש םייפא
ז חואכ וינתמ תא וידיב תופלי יקסנוכורט
ו מצע אוהו ןלוכ ומוקי זא .דבוכה־תדוקנב
ו ינפ תא שובכי טאל טאל .ערכי ויכרב לע
ן הינפ תא ושבכי ןה םג םישנהו ;עקרקב
. ..ונינפל יתד סכט וליאכ—(75) ״תלצחמב
ן ויזחל םידע ונא ןכמ־רחאל םידומע ינשו

יצמה ןמ קחרה ונתוא ריבעמה יטפילאקופא
ן ימ עתפלו" :רבודמ הבש הטושפה תוא
ל וקה היה זע הכ .םלוע ןודא ;העורת
ם ודא רוא ...לפוהו ןבא ךותמ בצחנ וליאכ
־ העישוה ...המוחה תא תיצהו םיעיקרהמ דרי
יפת ךותמ תורויעה וצרפ—אנ־העישוה ,אנ
ת וחקפנ ויה תורויעה ןהיניע םג .ןהיתול
.(78) ״תולבלפמו

ת פטוע הזה םלועה ןמ אלש תויאליטרע
ח תימ .םייחירכ הדיבכמו ולוכ רפסה תא
ו ניא םירצרצקה םיטפשמה לש וטאקאטסה
ן מור ךרואל תואיצמה ביוחמ וניאו קדצומ
־ ךלה בכרומ תויהל לוכי וניא םלועלש םלש
ם ריכה םירצקה םירופיסב םא .דיחא שפנ
י נונגס רתימ לע הטירפה ןאכ ירה ,םמוקמ
ר תויב הטושפה הרימאה .תמגופ דחא ינושלו
ן יב) רוביגה םא .ןונגס תוצלחמ ןאכ הטוע
ו יניע םירמ (ןמזורג הז םא ןיבו יטב וז םא
א וה ירה ,וחיש־ןבב וא ותביבסב טיבהל
וחה הרוצ—(55) הקווד ״וכותמ ויניע םירמ״
י נושלה שדוגה תאפמ .תובר םימעפ תרז

י ובמל םיעיגמ ונא םישטולמ םישיבגכ ץרוקה
ל ע רוחס־רוחס תוכשוממ תורזח לש םותס
ן ושל־תועבטמבו םילמב ןויער וא ןינע ותוא
ו ניעב ראשנ טפשמה הנבמ רשאכ תורחא
־ יטפשמ הלא בורל ;טעמכ ןווגתמ וניאו

ו רועינ םיחוכשה וייח" :איה םתרוצש יוויח
ן מזורג" :וא ,״תכשוממ הניש רחאלכ וב
ר ישפהש םרזכ ,הינעה וריע תא התע רכז

, םירצק יוויח־יטפשמ הלא .(53) ״ונואפקמ
־ שכו .םינשל םקלחמ יומידהש ,םיירופאטימ

ה נבמ ותואל ףרה אלל קקזנ רצוי
010! £ םתואלו ןושל־תועבטמ םתואל ,טפשמ
 ■וגה תא ןסחמה יריביסה רוקה) םיב
 ׳ישה ,ןורכזה ,תומרוזה תובשחמהו החכישה
 דישחמ רבדה—(רכו תופועה ,םינשה ,הנ

 יתויחל תכפוהה ,ותריצי לש התוינוגינ תא
 *!סונ חותיפ .תוינוטונומ תושקה לש הרדס
 ןאכ עייסמ וניא ביטומה וא הרופאטימה לש
̂ ש ץיפנה יומידה .הקווד תודחא תריציל
י טושיק טנמלא ןמורב ךפוה ,לשמל ,תופועה
ה אנהה תא ונתאמ ענומ הז לכ .םתס ןנגוסמו

ת לוכי רפסב וב שי ירהש ,האירקה ןמ
ו ירפסב ונדמע הילעש תלטובמ־יתלב תיטויפ
ה יה הלא םיידוסי םימגפ אלולו םימדוקה
ה מ .וילעבל םשור־בר גשיה הזה ןמורה
ר ופיסה ןמא תוארל ונילע דלפלפאב ,תושעל
.ןטסינמור אלו רצקה

.ד .כ .י

 תותה תחת
 ■צרא׳י תואיצמב קםוע ולש קחצי לש ורופיס
 ירואית .םישולשה תונש לש תילארשי
 בושייה ייחב םישרשומ תויומדהו הלילעה
 ־שכב תויארה רמוחב טלוש רבחמהו ,ירבעה
1   תשרפב תינויגהו הבר תוביקע שי .בר ןור
 יתשב תרזענה ,ישארה רוביגה לש וייח
 .בר חתימ ,םימעפל, האלמו הנשמ־תויומד
 ארוקה תא ףתשמ רבחמהו ,ףטוש רופיסה
 לש ןקבאמו ןלרוג רחא דימתמ בוקיעב

 הלותש ןהמ תחא לכ .תולעופה תושפנה
 עקר לע ,תויושחרתהה לגעמ ךותב תינאגרוא
 .ןהיניבש םיידדהה םיסחיה

 ־גפימה .םיכשמנ םדועש ,ותורגבתה ילבחב
ם ימרוג בהא רשא השאה םע םינושארה םיש

־ ןיול תאצוה ; תותה תחת :ולש קחצי *
.׳מע 1971 ; 224 ,ןייטשפא
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